Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice č. 1/2014,
konaného dne 6. 3. 2014

I. Technický bod
Starosta zahájil veřejné zasedání zastupitelstva obce Veverské Knínice v 19,05 hodin.
Úvodem přivítal účastníky zasedání a sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno, oznámení bylo
vyvěšeno v zákonné lhůtě na úřední desce a elektronické tabuli, dále bylo zveřejněno
na webových stránkách, obce rozesláno e-mailem a rozeslány písemné pozvánky. Konání
zasedání bylo také vyhlášeno místním rozhlasem.
Starosta konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno osm členů zastupitelstva,
pan Zdeněk Zounek se nedostavil. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Starosta dále sdělil, že usnesení z minulého zasedání zastupitelstva bylo řádně ověřeno
určenými ověřovateli a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. Zápis starosta předložil
účastníkům zasedání k nahlédnutí.
Starosta seznámil přítomné s řešením připomínek občanů z diskuze minulého zasedání
zastupitelstva konaného dne 18. 12. 2013.
9.1. Starosta podal informaci o připravovaném zřízení kompostárny v areálu Zemědělské
společnosti Veveří, a.s. a to firmou KTS Ekologie, která v současné době zajišťuje svoz
odpadu v naší obci. Tímto řešením by klesly náklady na ukládání a přepravu bioodpadu na
minimum.
Starosta připomněl, že na minulém veřejném zasedání byla problematika svozu bioodpadu
řešena se závěrem podat žádost o dotaci na svoz bioodpadu (tj. pořízení vozidla Multicar 27
a čtyř kontejnerů ke svozu a zpracování bioodpadu).

II. Program veřejného zasedání zastupitelstva
1. Schválení programu
2. Určení zapisovatele
3. Určení ověřovatelů
4. Inventarizace obce 2013
5. Inventarizace příspěvkové organizace 2013
6. Kanalizace – dotace
7. Příspěvky do svazku obcí Panství hradu Veveří
8. Příspěvek na provoz JPO Říčany
9. Věcná břemena a smlouvy o smlouvách budoucích

10. Žádosti o poskytnutí příspěvků obce
11. Smlouva s B. F. C. W. Logistic
12. Projekty na chodníky v obci
13. Různé
14. Diskuze

1. Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu veřejného zasedání a dále navrhl, aby
zastupitelstvo hlasovalo ke každému navrhovanému bodu samostatně. Nikdo ze členů
zastupitelstva neměl námitky, návrhy na doplnění ani připomínky k navrhovanému programu
ani způsobu hlasování. Starosta dal hlasovat o návrhu programu a způsobu hlasování.
Výsledek hlasování č. 1

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje program veřejného zasedání
zastupitelstva a o každém navrhovaném bodu programu bude hlasovat samostatně.
2. Určení zapisovatele
Starosta navrhl, aby zapisovatelkou dnešního veřejného zasedání zastupitelstva byla paní
Ludmila Kačerovská. Návrh byl bez připomínek, proto bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 2

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zapisovatelkou paní Ludmilu
Kačerovskou.
3. Určení ověřovatelů
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu paní Magdu Jelínkovou a pana Zdeňka Kříže.
Členové zastupitelstva neměli k návrhu připomínky, proto dal starosta hlasovat o návrhu
ověřovatelů zápisu.
Výsledek hlasování č. 3

Pro - 7

Proti - 0

Zdržel se - 1

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje ověřovatele zápisu paní Magdu
Jelínkovou a pana Zdeňka Kříže.

4. Inventarizace obce 2013 za rok
Zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků Obce Veverské
Knínice podala místostarostka paní Ludmila Kačerovská. Uvedla, že inventarizační komise
provedla prohlídku stavu a umístnění majetku a zjištěný stav porovnala s údaji
v inventarizačních seznamech, přitom posuzovala stav majetku z hlediska jeho funkčnosti,

morálního a fyzického opotřebení. Při inventuře nemovitého majetku byly porovnány údaje v
sestavách evidence majetku k datu 31.12.2013 s údaji na listech vlastnictví v katastru
nemovitostí ČR. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti. K významné změně došlo vlivem
převodu pozemků původně vedených na LV 1 (Místní národní výbor Veverské Knínice) na
LV Obce Veverské Kníníce. Tímto převodem došlo k navýšení účetní hodnoty pozemků o
6 424 793,56 Kč. Účetní hodnota pozemků v majetku Obce Veverské Knínice tak činila
k datu 31. 12. 2013 celkem 10 931 907,03 Kč, celková výměra pozemků činila 1 329 381 m2.
V rámci dokladové inventarizace členové komise prověřili zůstatky rozvahových a
podrozvahových účtů k datu 31. 12. 2013 a jejich věcnou náplň. Komise nezjistila žádné
nedostatky.
Ke zprávě o inventarizaci obce za rok 2013 nebyly žádné připomínky a tak bylo přistoupeno
k hlasování.
Výsledek hlasování č. 4

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci obce za rok 2013.
5. Inventarizace příspěvkové organizace za rok 2013
Zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku, pohledávek a závazků příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Veverské Knínice podala paní Ludmila
Krčálová. Ve zprávě uvedla, že plán inventur byl dodržen, inventarizační komise neshledala
žádné rozdíly, nedostatky ani nepodala žádné náměty na vyřazení. Skutečný stav zjištěný
inventarizací odpovídal stavu v účetnictví příspěvkové organizace. Paní Krčálová dále
uvedla, že nepotřebný majetek bude v průběhu března roku 2014 nabídnut zřizovateli.
Ke zprávě o inventarizaci příspěvkové organizace obce za rok 2013 nebyly žádné
připomínky a tak starosta nechal hlasovat.
Výsledek hlasování č. 5

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje inventarizaci příspěvkové organizace
za rok 2013.
6. Kanalizace – dotace
Starosta sdělil, že již několikrát jsme na veřejných zasedáních obce hovořili o dokončení
splaškové kanalizace v naší obci a schvalovali zahájení přípravy. Nyní je věc ve stádiu, kdy
máme připravenu opravenou a aktualizovanou projektovou dokumentaci a je třeba požádat o
dotaci a provést výběrové řízení na dodavatele. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou
tyto úkony poměrně složité a mají svá přísná pravidla a postupy, jejichž nedodržení nebo
opomenutí má za následek vracení dotace někdy i s pokutou, rozhodli jsme se, že věc
zadáme odborně způsobilé osobě nebo firmě. Podařilo se nám kontaktovat firmu ProVenkov
s.r.o., která zpracuje veškerou potřebnou agendu ohledně žádosti a výběrového řízení za
cenu asi 25 000,- Kč bez dalších nároků. Starosta navrhl spolupráci s uvedenou firmou
schválit. Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak nechal starosta o návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 6

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje spolupráci s firmou ProVenkov s.r.o.
ve věci zařízení podání žádosti o dotaci a provedení výběrového řízení na dodavatele

na vybudování další etapy kanalizace obce a pověřuje starostu obce k podpisu
příslušné smlouvy.
7. Příspěvky do Svazku obcí Panství hradu Veveří
Starosta uvedl, že naše obec má možnost jako člen Svazku obcí Panství hradu Veveří,
čerpat z prostředků tohoto sdružení dotace na různé projekty obce. V předloňském roce
byla z těchto zdrojů čerpána dotace ve výši 150 000,- Kč, která byla použita k částečné
úhradě zateplení mateřské školy (výměny oken). Prostřednictvím svazku je naše obec
zapojena do MAS Brána Brněnska. Členské příspěvky do svazku činí 25,- Kč na jednoho
občana obce, propočteno k počtu obyvatel k 1. 1. 2014 činí členské příspěvky celkem
23 300,- Kč. Starosta doporučil členské příspěvky pro rok 2014 schválit.
Výsledek hlasování č. 7

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uhrazení členských příspěvků Svazku
obcí Panství hradu Veveří pro rok 2014 ve výši 23 300,- Kč.
8. Příspěvek na JPO SDH Říčany
Starosta sdělil, že v souladu s uzavřenou smlouvou o výpomoci při zdolávání požárů,
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí, hradí naše obec část nákladů na provoz
Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů v Říčanech. Pro rok 2014 je tato
částka stanovena pro naši obec ve výši 46 450,- Kč. Starosta doporučil tuto částku schválit.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 8

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje příspěvek na činnost Jednotky
požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Říčany pro rok 2014 ve výši 46 450,- Kč.
9. Věcná břemena a smlouvy o smlouvách budoucích
Starosta uvedl, že firma Elprojekty s.r.o. Velké Meziříčí předložila tři návrhy na uzavření
smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Požádal předsedu stavebního
výboru pana Vítězslava Cardu, aby přečetl první návrh smlouvy na zřízení věcného
břemene.
Pan Carda sdělil, že u tohoto návrhu smlouvy se jedná o umístění nového zemního kabelu
NN a jedné rozpojovací skříně na pozemcích na Oulehlích (směrem k Holubovým),
vedených v KN původně na LV 1, se kterými naše obec neměla právo nakládat. Po
převedení pozemků z LV 1 na naši obec je již možné tuto záležitost řešit. Nikdo ze
zastupitelů neměl připomínky a tak bylo přistoupeno k hlasování.
Výsledek hlasování č. 9

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. 103000218/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcelách č. 683/1, 622, 1123, 618 a
1149/19 v k.ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem
„V.Kninice,rozš.NNk,RD Brist“, z důvodu umístění nového zemního kabelu NN a 1
rozpojovací skříně za jednorázovou úplatu 3 100,- Kč (bez DPH).

Starosta požádal předsedu stavebního výboru pana Cardu, aby přečetl druhý návrh smlouvy
na zřízení věcného břemene, který se týkal umístění nového zemního kabelu NN a jedné
pojistkové skříně rovněž na Oulehlích a to na pozemcích směrem ke stavbě pana Josefa
Drábka. Zastupitelé neměli připomínky, a tak nechal starosta hlasovat.
Výsledek hlasování č. 10

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se – 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. 1030014968/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcelách č. 1123, 1149/1 a 1149/17
v k.ú Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem
„V.Kninice,Úlehle,NNk,lok.RD,p.č.1153,610“, z důvodu umístění nového zemního
kabelu NN a 1 pojistkové skříně za jednorázovou úplatu 6500,- Kč (bez DPH).

Starosta požádal předsedu stavebního výboru pana Cardu, aby přečetl třetí návrh smlouvy
na zřízení věcného břemene, který se týkal umístění nového zemního kabelu NN vedeného
přes vozovku ke stavbě domu pana Krejčího.
Výsledek hlasování č. 11

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje uzavření smlouvy č. 1030002095/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parcelách č. 235/12 a 124 v k.ú
Veverské Knínice, zapsaných na LV č. 10001, ke stavbě s názvem
„V.Kninice,rozš.NNk,Krejčí“
z důvodu umístění nového zemního kabelu NN za
jednorázovou úplatu 1 000,- Kč (bez DPH).

10. Žádosti o poskytnutí příspěvků obce
10.1 Žádost Martiny Brychtové, SK M-AEROBIC Academy
Starosta uvedl, že slečna Martina Brychtová požádala o finanční dar na startovné a pomůcky
k tréninku pro kroužek M-Aerobik, který navštěvuje 10 dětí z naší obce a 14 dětí cvičí ve
školce. Starosta sdělil, že zastupitelé se předběžně dohodli přispět částkou 5.000,- Kč.
Následně nechal o předloženém návrhu hlasovat.
Výsledek hlasování č. 12

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční dar kroužku M-AEROBIK ve
výši 5 000,- Kč.
10.2 Žádost o.s. Falcons Mechov
Starosta uvedl, že občanské sdružení Falcons Mechov požádalo o finanční podporu ve výši
20.000,- Kč na nákup sportovního vybavení, konkrétně florbalových branek do místní
sokolovny a branek pro malou kopanou na místní hřiště. Vzhledem k tomu, že fotbalové
hřiště je majetkem obce a dále z důvodu, že v současné době probíhá jednání o převodu

sokolovny do majetku obce, zastupitelé se předběžně dohodli, že branky budou zakoupeny
z prostředků obce s tím, že toto zařízení zůstane v majetku obce. Falcons Mechov předloží
vhodné cenové nabídky firem na nákup požadovaných branek.
Výsledek hlasování č. 13

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje nákup florbalových branek do místní
sokolovny a branek pro malou kopanou na místní hřiště z vlastních prostředků podle
cenových nabídek, předložených o.s. Falcons Mechov.
10.3 Žádost hasičského sboru Veverské Knínice
HS Veverské Knínice požádal o finanční příspěvek ve výši 30.000,- Kč na svoji činnost,
konkrétně na nákup soupravy hadic k požárnímu útoku, dvou savic, dvou proudnic,
rozdělovače, sacího koše a 8 ks opasků pro děti v hasičském kroužku. Starosta doporučil
poskytnutí příspěvku schválit.
Výsledek hlasování č. 14

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje finanční příspěvek MHJ, hasičskému
sboru Veverské Knínice ve výši 30.000,- Kč na nákup soupravy hadic k požárnímu
útoku, dvou savic, dvou proudnic, rozdělovače, sacího koše a 8 ks opasků pro děti
v hasičském kroužku.
11. Smlouva s B.F.C.W Logistic
Starosta uvedl, že Obec již delší dobu jedná o podmínkách vybudování obratiště kamionů
s firmou B.F.C.W. Logistic s.r.o. V zájmu obce bylo, aby byly nejprve vyjasněny problémy
údržby a oprav vozovky, než bude povolena výstavba obratiště. Vybudování obratiště by
mělo vyřešit stání kamionů na vozovce. Na veřejném zasedání dne 5.9.2013 nebyla smlouva
mezi obcí a firmou B.F.C.W Logistic s.r.o. schválena. Bylo dohodnuto, že ve věci se bude
dále jednat, s cílem nalézt řešení vyhovující oběma stranám. Při posledním společném
jednání dne 13.2.2014 se podařilo vyjasnit některé problémy a do smlouvy doplnit potřebné
ujednání. Zastupitelé byli s touto poslední verzí smlouvy podrobně seznámeni.
Dále vystoupil za společnost B.F.C.W Logistic pan Ing. Rek s příslibem, že kromě údržby a
dohodnuté opravy příjezdové komunikace vysadí firma B.F.C.W Logistic v letošním roce
zeleň ve svém areálu podél plotu (kolmo na komunikaci), tím se zlepší okolí areálu a rovněž
pohled na něj při příjezdu do obce a především z protilehlé části obce. Dále uvedl, že
společnost B.F.C.W Logistic nabízí spolupráci s obcí a místními společenskými a zájmovými
organizacemi a sponzorským darem přispěje na jejich činnost.
Dále uvedl, že vybudování obratiště je nutné pro zajištění stávajícího provozu tak, aby se
zamezilo stání kamionů na vozovce. Společnost reagovala na připomínky obce a již
v současné době mají řidiči kamionů při příjezdu nepřetržitě 24 hodin zajištěn přístup do
areálu firmy se sociálním zázemím a toaletami.
Starosta navrhl smlouvu v tomto znění schválit.
Zastupitelka Alice Macáková podala návrh, aby zastupitel Martin Hnilička nehlasoval
z důvodu střetu zájmů, protože ve firmě B.F.C.W Logistic s.r.o. má zaměstnanou manželku.
Po diskuzi, zda se jedná o střet zájmů či nikoli, nechal starosta hlasovat, kdo souhlasí s
návrhem, aby zastupitel Martin Hnilička nehlasoval.

Výsledek hlasování č. 15

Pro - 2

Proti - 6

Zdržel se - 0

Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice neschvaluje návrh, aby zastupitel Martin
Hnilička nehlasoval o smlouvě s B.F.C.W Logistic z důvodu střetu zájmů.

Následně dal starosta hlasovat o schválení smlouvy s firmou B.F.C.W Logistic s.r.o. o
užívání a údržbě účelové komunikace a podpisu souhlasného stanoviska s výstavbou
obratiště.
Výsledek hlasování č. 16

Pro - 6

Proti - 1

Zdržel se - 1

Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje smlouvu o užívání a údržbě účelové
komunikace s firmou B.F.C.W Logistic s.r.o. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu
a k podpisu souhlasného stanoviska s výstavbou obratiště.
12. Projekty na chodníky
Starosta uvedl, že již minule byla zmínka o tom, že obec má záměr budovat chodníky v obci.
Dále sdělil, že podle priority bychom chtěli začít trasou od dolní hospody ke hřbitovu, dále
vybudovat parkoviště pro šikmé stání na obecním pozemku u samoobsluhy a vydláždit část
obecního pozemku u horní studny, kde jsou kontejnery na tříděný odpad. V současné době
jsme požádali o předložení cenových nabídek na projektovou dokumentaci. Nyní je třeba
schválit uvedený záměr a vypracovat projektovou dokumentaci. Starosta nechal hlasovat o
uvedeném záměru a vypracování projektové dokumentace.
Výsledek hlasování č. 17

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje zahájení budování chodníků v obci a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy na vypracování projektové dokumentace
s příslušným projektantem podle vybrané cenové nabídky.

13. Různé
13.1 Rozpočtové opatření č. 8/2013
Účetní obce paní Ludmila Krčálová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2013
ze dne 31.12.2013, kterým byly provedeny změny rozpočtu roku 2013, předběžně schválené
starostou. Jednalo se o zvýšení ostatních odpadů o 15 000 Kč a zaúčtování investičního
příspěvku na čistící auto, které již bylo schváleno zastupitelstvem. Následně nechal starosta
hlasovat.
Výsledek hlasování č. 18

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2013.

13.2 Žádost o odkoupení obecního pozemku
Pan Ing. Zdeněk Skoček požádal o odkoupení obecních pozemků p.č. 193 a 194 v k.ú.
Veverské Knínice, které nyní užívá v nájemním vztahu. Jedná se o předzahrádku a zahradu
za jeho domem. V uvedené věci je však nejprve třeba vyvěsit záměr a bylo by také vhodné
vyzvat ostatní občany v lokalitě „Pod skalou“, kteří užívají obecní pozemky obdobného
druhu, zda mají zájem tyto pozemky odkoupit. Starosta navrhl zjistit zájem o koupi pozemků
a následně podle zájmu vyvěsit záměr v zákonné lhůtě.
Výsledek hlasování č. 19

Pro - 8

Proti - 0

Zdržel se - 0

Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Veverské Knínice schvaluje vyvěšení záměru k prodeji pozemků
v lokalitě“ Pod skalou“ dle zájmu o koupi.
13.3 Sdělení k zápisu nemovitostí na LV obce v k.ú. Veverské Knínice
Starosta seznámil přítomné se sdělením Krajského pozemkového úřadu (KPÚ) ze dne
29.1.2014, které se týkalo prověřování oprávněnosti převodu pozemků z LV 1 (Místní
národní výbor Veverské Knínice) na LV Obce Veverské Knínice. Ve sdělení bylo uvedeno,
že nebudou činěny další kroky týkající se prověřování oprávněnosti převodu.
14. Diskuze
14.1 Starosta sdělil, že od příštího týdně začne pracovat zametací vůz, zakoupený z dotace
Svazku obcí Panství hradu Veveří (čištění vozovek začne na Javůrku, následně budou
Říčany, Veverské Knínice, Hvozdec, Chudčice a Rozdrojovice).
14.2 Starosta uvedl, že v souvislosti s navrácením pozemků do majetku obce bude potřeba
tyto pozemky postupně prověřovat, protože na některých se nacházejí různé černé stavby a
neoprávněné zábory. Původci černých staveb a záborů budou kontaktováni a podle domluvy
a zájmů obce budou uzavírány smlouvy o nájmu, prodeji nebo bude jednáno o odstranění
staveb.
14.3 Písemný dotaz týkající se kanalizace v lokalitě Za humny.
Na tento dotaz odpověděl pan Vítězslav Carda, předseda stavebního výboru, že se
v současné době v tomto úseku vzhledem k nízké zástavbě kanalizace neplánuje.
14.4 Pan Janda se dotázal, kdy budou zahájeny práce na nových přípojkách kanalizace.
Starosta k tomu sdělil, že práce by měly být zahájeny v červnu. Původní projekt byl již
doplněn o další úseky a o dešťovou kanalizaci. V současné době se připravuje smlouva na
vyřízení žádosti o dotaci a provedení výběrového řízení na dodavatele s firmou ProVenkov
s.r.o.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce.

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,35 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání veřejného zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 8/2013
4) Smlouva o užívání a údržbě účelové komunikace s firmou B.F.C.W Logistic s.r.o.,
souhlasné stanovisko s výstavbou obratiště
5) Sdělení Krajského pozemkového úřadu ze dne 29.1.2014

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 3. 2014
Zapisovatel: Ludmila Kačerovská

Ověřovatelé:
1. Magda Jelínková
................................................................... dne ...........................................
2. Zdeněk Kříž
..................................................................... dne ...........................................

Starosta:
.................................................................... dne ............................................

